
نگاهي به مجاهدت هاي شهيد فتح اهلل حيدري در دفاع مقدس

جانبازي مانع حضور فتح اهلل
 در جبهه نشد

   آرمان شريف
ش�هيد فت�ح اهلل حي�دري در جري�ان 
عمليات ه�اي كرب�اي 4 و 5 ب�ه عن�وان 
فرمانده يگ�ان درياي�ي گ�ردان علي ابن 
ابيطالب منصوب شد و در جريان عمليات 
كرب�ای5 نيز به ش�هادت رسيد. ش�هيد 
حيدري پيش از شهادت، 30 درصد جانبازي 
داش�ت ولي هيچ گ�اه از حض�ور در جبهه 
غافل نش�د. ش�هيد حي�دري در 10 بهمن 
1365 به شهادت رسيد و در ادامه نگاهي به 
مجاهدت هاي ايشان در دفاع مقدس داريم.

   اعزام به جبهه
منطقه دشت سر شه��ر آمل محل تولد شهيد 
فت��ح اهلل حي��دري در س��ال 1343 اس��ت. 
خانواده اي كشاورز كه رزق حالل و درآوردن 
نان با عرق جبين دغدغ��ه مهمش بود. فرزند 
خانواده ني��ز از همان كودكي ب��ه كمك پدر 
خانواده در كار كشاورزي مي آيد و همزمان با 
كار كردن درس هايش را نيز مي خواند.دوران 
نوجواني فت��ح اهلل و هم نسالنش با جنگ گره 
مي خورد. آغاز جنگ تحميلي درس و تحصيل 
نوجوانان آن دوره را تحت تأثير قرار مي دهد. 
فتح اهلل و دوستانش ني��ز نمي توانند نسبت به 
وقوع جن��گ بي تفاوت باشن��د و مي خواهند 
خودشان را به رزمندگان در جبهه ها برسانند.

سال 1360 فرص��ت اعزام فت��ح اهلل به جبهه 
فراهم مي شود. او پس از اتمام دوره آموزشي به 
غرب كشور اعزام مي شود و تا آخرين روزهاي 
سال به عنوان تك تيرانداز در مريوان به جهاد 
مي پردازد. بودن در كن��ار رزمندگان فرصت 
گرانبهايي براي شهيد حي��دري بود و حاال او 
با تجربه اين حضور، ديگر ت��وان دل كندن از 

جبهه را ندارد.
   جانبازي 

او بار ديگر در خرداد 1361 به منطقه جنگي 
جنوب مي رود و همراه ب��ا لشكر 25 كربال در 
عمليات رمضان شركت مي كند. در پاييز همان 
سال دوره هاي امدادگ��ري را در هالل احمر 
مي بيند تا حضورش در جبهه مفيدتر از گذشته 
باشد. در زمست��ان 1361 در عمليات والفجر 
مقدماتي شركت مي كند تا فعاليت هايش در 

اين سال مهم از دفاع مقدس تكميل شود.
شهيد حيدري در آذر 1362 به عضويت رسمي 
سپاه پاسداران درمي  آيد ت��ا بار مسئوليتش 
بيشتر شود. يك سال بع��د مشغول فراگيري 
آموزش تخصصي فرمانده��ي مي شود و بعد 
از اتمام دوره آموزشي در پادگان شهيد بيگلو 
اهواز به عنوان مسئول آموزش نظامي منصوب 
مي شود. مدتي هم جانشيني فرمانده گروهان 
يگان دريايي لشكر 25 كربال را به عهده داشت. 

در مدت حض��ور در جبهه چندين ب��ار بر اثر 
اصابت تركش مجروح ش��د و تعدادي تركش 
در بدنش باقي ماند ولي حاضر به عمل جراحي 
نمي شد. در 23 مرداد 1363 در پاسگاه زيد بر 
اثر موج گرفتگي و اصاب��ت تركش به دست و 

گردن مجروح و در بيمارستان بستري شد.
فتح اهلل بع��د از 21 م��اه حض��ور مستمر در 
جبهه هاي جنگ در 22 مرداد 1364 به سپاه 
آمل منتقل شد و مدتي مسئوليت ستاد ناحيه 
6 خيبر و مسئول دفتر حفاظت سپاه را در آمل 
به عهده داشت. شهيد حيدري همه را ترغيب 
به حضور در جبهه مي كرد و حتي به عمويش 
مي گفت: »مسجد و حسيني��ه مي سازي اما 
بدان كه ثوابش به اندازه يك روز حضور نيست 
چون اسالم درخطر است. همه ما بايد در جبهه 

حضور داشته باشيم.«
   شهادت در كرباي5

با اين حال شهيد حيدري از ديگر جنبه هاي 
زندگي اش مثل آموختن و يادگيري غافل 
مي ش��ود. او در كنار حض��ور در جبهه در 
كالس ه��اي ايثارگري شرك��ت مي كرد و 
تحصيالتش را ني��ز ادامه م��ي داد. شهيد 
بعد از 13 ماه خدمت در سپاه آمل در 13 
شهريور 1365 به جبهه اع��زام و در يگان 
دريايي لشكر 25 كرب��ال مشغول كار شد. 
بعد از مدتي به عنوان فرمانده گردان علي 
ابن ابيطالب )يگ��ان دريايي( منصوب شد 
و در عمليات كرب��الي 2 شركت كرد و به 
خاط��ر شايستگي هايي ك��ه از خود نشان 
داد توس��ط فرمان��ده لشك��ر 25 كربال در 
طراحي عمليات هاي كربالي 4 و 5 شركت 

داده شد.
فتح اهلل حيدري در عمليات كربالي 5 شركت 
كرد و در ساعت 9 صبح روز جمعه دهم بهمن 
1365 به هنگام عزيمت براي شناسايي خطوط 
دشمن در عمق 1500 متري داخل خاك عراق 
مورد اصابت گلوله مستقيم تانك قرار گرفت و 

به شهادت رسيد.
به فرزندش عالقه بسي��ار داشت. همرزمانش 
ديده بودند كه كه هم��واره عكس فرزندش را 
داخل جيبش مي گ��ذارد. هنگام شهادت نيز 
اين عكس همچن��ان در جيبش بود. حيدري 
فرمانده گردان علي ابن ابيطالب )يگان دريايي( 
با بي��ش از 36 ماه حضور مستم��ر در مناطق 
جنگي و ب��ا 30 درصد جانب��ازي در منطقه 
عملياتي كربالي 5 مفقوداالثر شد. سرانجام 
پيكر او در تاريخ 7 مرداد 1374 توسط گروه 
تفحص كشف و از طريق پالك هويت شناسايي 
ش��د. در 8 م��رداد 1374 در شهرستان آمل 
تشييع و در زادگاه��ش روستاي سرخكال به 

خاك سپرده شد.
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خاطره

 خاطره ای از عمليات والفجر8
 در گفت وگو با رزمنده حاضر در آن  

 ساختمان
 بدون در و پنجره

   غامحسين بهبودی
خاط�ره زي�ر در گفت و گ�و ب�ا حمي�د 
دف�اع  رزمندگ�ان  از  سلطان�ی 
مق�دس تقدي�م حضورت�ان می ش�ود.

بعد از انجام عمليات والفجر8 وقتی رزمنده ها 
شبانه جزيره فاو را به تصرف درآوردند، نوبت 

به پاكسازی منطقه رسيد. 
معموالً ه��ر وقت خطوط دشم��ن به تصرف 
درمی آم��د، باي��د ب��ه پاكس��ازی سنگرها 
می پرداختيم. ام��ا قضيه فاو تا ح��د زيادی 
تفاوت داشت. آنج��ا پي��ش از تخليه مردم، 
يك شه��ر تمام عي��ار ب��ود و ساختمان ها و 
اماكن زي��ادی داشت. به همي��ن نسبت هم 
پاكسازی اش زمان زيادی الزم داشت. يك روز 
كه به تازگی از درگيری با تانك های دشمن 
فارغ شده بوديم، قص��د داشتيم به آن طرف 

اروند برگرديم.
 قبل از رفتن به داخل شهر فاو برگشتيم. باخبر 
شديم در حومه فاو يك عده از رزمنده ها جمع 
شده اند.رفتيم ببينيم چه خبر است. آنجا يك 
ساختم��ان نسبتاً بزرگی بود ك��ه ديوارهای 
قطوری داشت. نكته جال��ب ساختمان اين 
بود ك��ه در ورودی مشخص��ی نداشت يعنی 
معلوم نبود كاركنانش از كج��ا وارد يا خارج 

می شدند.
 از شك��ل و شمايل ساختم��ان مشخص بود 
حتم��اً كارهای مهم��ی در آن ح��ل و فصل 
می شده  است. بچه های اطالعات می گفتند 

احتماالً اينجا ساختمان استخبارات است. 
ديوارهايش آن ق��در محكم بود ك��ه بچه ها 
هر قدر ب��ا آرپی جی يا نارنج��ك آن را مورد 
هدف ق��رار می دادند، دي��وار از جايش تكان 

نمی خورد.
همين طور مان��ده بوديم چط��ور راه ورود به 
ساختمان را پيدا كنيم ك��ه خبر رسيد يك 

جيپ حامل توپ 106 در راه است. 
توپ كه آمد، دي��وار را نشانه گرفت و شليك 
كرد. بخشی از ديوار ساختمان فروريخت. با 

شليك دوم حفره ای درون ديوار پيدا شد. 
چند نفر از مسئوالن گردان كه از رزمنده های 
باتجربه بودند، گفتند ما داخل می شويم، بقيه 
اينجا منتظر بمانيد اگر خبری شد سريع به 
كمكمان بياييد.دو، سه نفری داخل رفتند و 
كمی بعد با چند اسير چاق و چله پيدايشان 
شد. از هيكل درشت اسرا مشخص بود بايد از 

افسرهای رده باال باشند.
 بعداً در جست وجوی ساختمان برخی اسناد 
محرمانه ارتش بعث و حتی مقادير زيادی پول 
پيدا شد كه همگ��ی را تحويل مقامات باالتر 
داديم. يكی از رزمنده هاي��ی كه داخل رفته 
بود، می گفت درون ساختمان هيچ روزنه ای 
نبود. چون برق ساختمان هم قطع بود، همه 
جا را ظلمات گرفته بود. فكر می كرديم قباًل 
اين ساختمان تخليه شده است. اما در همان 
تاريكی و كورمال كورمال گشتيم تا اينكه در 
كنج ديوارها ديديم چند نف��ر بعثی خبردار 
ايستاده اند و آماده تسلي��م شدن هستند. ما 
هم دست هايشان را بستيم و آنها را به خارج 

ساختمان منتقل كرديم. 

   زينب محمودی عالمی
»عاش�ق روی حسينم / سائل كويش منم / 
جانم از داغش بسوزان/ كش�ته آن ماتمم... 
برادران بعد از دفنم مرا تنها نگذاريد. مقداری 
باالی سرم بنش�ينيد تا با اي�ن كوله بار پر از 
گناه در خانه تاريک قبر ان�س بگيرم. باالی 
قبرم قرآن ت�اوت نماييد و مصيبت مواليم 
امام حسين)ع( را زمزم�ه كنيد و همگی 10 
بار برای فرج موال ام�ام زمان)عج ( با صدای 
بلند ص�دا بزنيد يا صاحب الزم�ان...« متنی 
ك�ه خوانديد بخش�ی از وصيتنامه ش�هيد 
محمدمه�دی نصيراي�ی است ك�ه آن را در 
فايلی صوتی قرائت كرده است. با ش�نيدن 
اين فايل تصميم گرفتيم بيشتر از اين شهيد 
واالمقام دفاع مقدس بدانيم. شهيد نصيرايی 
چهارم دی 1339 در ش�هر بابل متولد ش�د 
و 26 بهم�ن 1364 در عملي�ات والفجر8 در 
منطق�ه فاو به ش�هادت رسي�د. نزديکی به 
سالروز ش�هادتش را فرصتی دانستيم تا در 
گفت وگو با مرضيه نصيرايی خواهر ش�هيد، 
فرازی از زندگی وی را تقديم حضورتان كنيم. 

اصالتًا اهل كجا هستيد؟ گويا خانواده 
ش�ما به غير از محمد مهدی ش�هدای 

ديگری هم دارد؟
ما اصالتاً اه��ل محله گلشن باب��ل هستيم. از 
خانواده ما چهار شهيد تقديم اسالم شده است. 
امسال خواه��ر زاده ام دكتر حبي��ب ذاكريان 
در راه مبارزه با بيم��اری كرونا شهيد سالمت 
شد. پسرعموي��م ابوالقاس��م نصيرايی اولين 
شهيد خاندانمان و اولين شهيد انقالب اسالمی 
از شهرست��ان بابل بود. ب��رادرم محمدمهدی 
نصيرايی و دامادمان پرويز ذاكريان شهيد دفاع 
مقدس هستن��د. شهيد ذاكري��ان پدر شهيد 

سالمت حبيب ذاكريان هم هستند. 
خانواده شما چه جوی داشت كه باعث 

تربيت جوانی چون محمدمهدی شد؟
پدرم در خيابان شهدای بابل ميوه فروشی داشت. 
وقتی جنگ شروع شد، مغ��ازه اش را فروخت 
و همراه برادرم به جبه��ه رفت. مادری داشتيم 
كه خيلی مظلوم و خوب بود. خوبی های زيادی 
داشتند. من هشت سال از برادر شهيدم بزرگ تر 
هستم. محمد مهدی پنجمين و آخرين فرزند 
خانواده بود. خانواده ما از زمان طاغوت مذهبی 
بود. خانه ما هميشه جلسه روضه اهل بيت بود. 
دوستان ب��رادرم كه به شه��ادت رسيدند قبل 
از رفتن به جبهه اول خان��ه ما جمع می شدند، 
مداحی می كردند بع��د راهی جبهه می شدند. 
هيچ وقت خاطره آن روزها از يادم نمی رود. شب 
تا صبح می نشستند و با خدا مناجات می كردند. 
آخرين باری كه محمدمهدی راهی جبهه شد، به 
همراه دوستانش منزل ما روضه امام حسين)ع( 
گرفتند. ب��رادرم آن قدر بی تاب وص��ل به امام 

حسين)ع( بود كه از چهره اش مشخص بود. 
برادرت�ان چند س�ال در جبهه حضور 

يافت؟
شش سال در جبهه بود. هميشه می گفت خدايا 
همه رفتند و شهيد شدند من چرا ماندم. من با 
اينكه از محمدمهدی بزرگ تر هستم اما خيلی 
چيزها از او ياد گرفتم. مهربان، مؤدب و احساسی 
بود. از كودكی اخالق خاص��ی داشت. هنوز از 

خوبی هايش در صحبت هايمان می گوييم. 
شهيد چه شغلی داشتند؟

برادرم يك وانت داشت ك��ه می خواست با آن 

كار كند اما هيچ وقت وانت دستش نبود. همه 
از وانتش كار می كشيدند. می گفتيم برادرجان! 
می خواستی با وانت كار كنی! می گفت اشكالی 
ندارد هر كس��ی ني��از دارد از آن استفاده كند. 
يك بار ديدم خانم مستمندی دستش وسيله 
است. برادرم وسيله را از دست آن خانم گرفت 
و به خانه شان رساند. وقتی ديد يخچال ندارند 
برايشان يخچ��ال خري��د. محمد مهدی وقتی 
از جبهه می آم��د حال و ه��وای خوبی داشت. 
می گفتم آقامهدی هميش��ه مسجد می روی، 
باخدا هستی، قرآن می خوانی، اصاًل حالت يك 
جوری است. می گفت نمی دانی جبهه چه خبر 
است. خدای من می داند دلم در جبهه جا مانده 
است. برادرم عاشق جبهه بود. به نظرم او عارفی 

بود كه دلش را در جبهه ها جا می گذاشت.
به نظر ش�ما ش�هدا از جبهه چه ديده 
بودن�د كه اين قدر مش�تاق ش�هادت 

بودند؟
واقعاً م��ا نمی توانيم حاالتش��ان را درك كنيم. 
دامادمان زودتر از برادرم شهيد شد. سه تا بچه 
داشت اما دلبسته دنيا نبود. برای برادرم زن عقد 
كرديم. مادرم گفت حاال كه زن گرفتی به جبهه 
نرو. محمدمهدی می گف��ت نمی توانم از جبهه 
دست بكشم و رفت. امروز عق��د كرد، فردايش 
به جبهه رفت. دوستانش می گفتند آقامهدی 
ما شنيديم عروسی ات است پس اينجا چه كار 
می كنی؟ محمد مهدی گفت��ه بود رفتم با يكی 
از نوادگان خانم فاطم��ه زهرا)س( محرم شدم 
آمدم؛ چون خانمش سيده بود. بعد از سه ماه از 
جبهه برگشت. وقتی آمد با خانمش به گردش 
رفتند. بعد از چند روز به جبهه بازگشت و اين بار 

پيكرش را آوردند. 

نحوه شهادتش را می دانيد؟
شنيدم صبح ي��ك روز برفی دشم��ن به طرف 
برادرم تيراندازی می كن��د. گلوله ای به سرش 
اصابت می كند. برادرم قبل از شهادتش در هوای 

سرد جبهه غسل جمعه و شهادت كرده بود. 
ش�ما هفت سال از برادرت�ان بزرگتر 
و ش�اهد قد كش�يدنش بوديد، روش 
تربيتی دهه60 چگون�ه بود كه جوانان 

مشتاق شهادت بودند؟
پدرم اهل رزق حالل بود. خيلی به مردم كمك 
می كرد. يك ذره در كارش ناخالصی نبود. پسرم 
پيش برادرم بزرگ شد. باور كنيد اگر 200تومان 
پول داشت اول خمس و زكات آن را می داد بعداً 
استفاده می كرد. بچه های ما اين طوری بزرگ 
شدند. هر كسی كه لياقت شهادت ندارد. آقای 
باوند از دوستان ب��رادرم 22 بهمن شهيد شد. 
برادرم 26 بهمن به شهادت رسيد. رضا زربيانی 
و شهيد حسن پور از محله ما هستند كه همرزم 
برادرم بودند و به شه��ادت رسيدند. زمان دفاع 
مقدس ناموس پرستی، ش��رف و غيرت مردان 

جامعه زياد بود. 
چ�ه خاطرات�ی از ش�هيد در ذهنتان 

ماندگار شده است؟
محمدمه��دی در مقطع پي��روزی انقالب هم 
مبارز بود. بعد از انق��الب پاسدار شد. روبه روی 
خانه ما منافقين بودند. محمدمهدی جوانان را 
گرد هم می آورد و راهنمايی و هدايت می كرد 
تا فريب منافقين را نخورن��د. تمام جمعه ها با 
هزينه خودش ب��رای بچه ها لب��اس ورزشی و 
مينی بوس تهيه می كرد و آنها را به اردو می برد. 
بچه ها خيلی دوستش داشتند. وقتی برادرم در 
والفجر8 شهيد شد، خيلی از همين بچه هايی 

ك��ه او هدايتشان می ك��رد، از شهادتش متأثر 
شدند. پيكر محمدمه��دی را اواخر اسفند 64 
آوردند و در آرامگاه گله محل��ه دفن شد. چند 
نفر از دوستان محمدمهدی مثل شهيد عباسی 
و شهيد حسين موقر وصيت كردند ما را پيش 

آقامحمدمهدی دفن كنيد.
برادران ديگر هم به جبهه رفته بودند؟

بله برادر بزرگم هم جبهه ب��ود. شبی كه پيكر 
محمد مهدی را آوردند، چون ما خانواده ای تماماً 
رزمنده داشتيم، خانه ما غوغا ش��ده بود. تمام 
دوستان برادرانم مداحی می كردند و می گفتند 
ما هم به جبهه می رويم تا اسلحه محمدمهدی 

زمين نماند. 
از شهيد نصيرايی به عنوان يک عارف 

شهيد هم ياد می شود. علت چيست؟
برادرم مداح بود. دعای توسلی كه هنوز هم 
شب های چهارشنب��ه در مسجد محدثين 
بابل برگزار می ش��ود، پايه گذار و مؤسسش 
محمدمهدی بود. می گفت من باشم يا نباشم 
اين دعای توس��ل بايد برگزار ش��ود. جالب 
است االن هم م��ردم به مزار ب��رادرم توجه 
خاصی دارند. قبالً خيلی پيش می آمد كه هر 
وقت سر مزار آقامهدی می رفتم، می ديديم 
كسانی كنار مزار شهيد هستن��د كه آنها را 
نمی شناسم. با م��ن سالم وعليك می كردند 
و می پرسيدند چه نسبتی ب��ا شهيد داريد؟ 
می گفتند ما ديشب اي��ن شهيد را در خواب 
ديده ايم و آمده ايم حاجتمان را از اين شهيد 
بگيريم. جوانان می نشينند كنار مزار آقامهدی 

و زيارت عاشورا می خوانند. 
برخورد شهيد نصيرايی با افرادی كه در 

خط انقاب نبودند، چگونه بود؟
قباًل عرض كردم كه روبه روی خانه ما منافقين 
بودند. حتی مقطعی يكی از آنها را زندانی كردند. 
اخالق برادرم اين نبود كه با كسی بحث و جدل 
كند. با اخالق خوبش همه را به راه راست هدايت 
می كرد. يكی از سراداران می گفت من از اخالق و 
خصوصيات آقا مهدی در تعجب بودم. يك بار كه 
او را ديدم عاشقش شدم. نماز شبش بجا بود. يك 
شب قبل از شهادت محمد مهدی، بچه ام مريض 
بود. رفته بودم به بچ��ه رسيدگی كنم كه ديدم 
چراغ اتاق محمدمهدی روشن است. جلوتر رفتم 
ديدم دارد نماز شب می خواند. در قنوت نمازش 
چهره اش واقعاً نورانی شده بود. اين صحنه هيچ 

وقت از ذهنم دور نمی شود.

گفت وگوی »جوان« با خواهر شهيد محمدمهدی نصيرايی از شهدای عمليات والفجر8
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